DUNAI REGATTA EVEZŐS VERSENY
VERSENYKIÍRÁS 2018
RENDEZŐK: Antall József Tudásközpont (AJTK)
VERSENY IDŐPONTJA: 2018. május 5. (szombat)
VERSENY HELYSZÍNE: Műegyetem rakpart
NEVEZÉS MÓDJA: Meghívásos módon
NEVEZÉSI DÍJ: Ingyenes
SORSOLÁS: A végleges rajtlista összeállítása után
DÍJAZÁS: A csapatverseny 1-3. helyezettjei éremdíjazásban részesülnek.
A PÁLYA (~2000 M)
Rajt: Lánchíd
Cél: BME K épület előtti stég
NYOLCAS ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI:
A legénységet 8 evezős és 1 kormányos alkotja nemtől függetlenül. Minden legénység minimum
2 tagjának az adott egyetem aktív jogviszonyú hallgatójának kell lennie. Maximum 6 evezős lehet
az adott egyetem már végzett hallgatója, illetve minden hajóban két „idegenlégiós” ülhet, akinek
az intézménye nem indul a Dunai Regatta evezős versenyben. Az „idegenlégiósnak” aktív hallgatói
jogviszonnyal kell rendelkeznie. A kormányos szabadon választható jogviszonytól és egyetemtől
függetlenül.
A VERSENY MENETE:
2018. május 5-én 12:15-kor versenytanácsülést tartunk a csapatkapitányok részére a verseny
pontos lebonyolításának módjáról. Az evezős hajók felszerelése és vízre rakása 12:30-kor történik. Hagyományos rendezés – két előfutam (futamonként 4 hajó), majd döntő. Mindegyik
előfutamból a két leggyorsabb hajó jut tovább a döntőbe. A csapatok repülőrajttal indulnak
a Lánchídtól. Cél a BME K épülete előtti stég vonala. Minden csapat felelős a saját hajójának
megfelelő felszereléséért. Kérünk minden csapatkapitányt, hogy minden futam előtt ellenőrizze
a hajóját, hogy megfelelően van-e felszerelve.
KÖLTSÉGEK:
A rendezvény és a részvétel költségeit az AJTK fedezi. A hajókat, lapátokat, öltözési lehetőséget
a szervezők biztosítják.
EGYÉB:
Aktív jogviszonyú hallgatónak minősül az a személy, aki a 2017/2018-as év őszi és/vagy tavaszi
félévében aktív hallgatói jogviszonyigazolással rendelkezik.
Minden résztvevőnek írásbeli nyilatkozatot kell tennie, hogy tud legalább 200 métert könnyű
sportfelszerelésben úszni, és saját felelősségére vesz részt a versenyen. Ezenkívül a MESZ edzésés versenyszabályzata minden résztvevőre nézve kötelező érvényű. A legénységnek egyforma –
az AJTK által biztosított – mezben kell versenyeznie.
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